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Betreft: Tozo-regeling Senzer 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders 

 

Helder Helmond heeft gesproken met verschillende zelfstandige ondernemers (zowel binnen als buiten 

Helmond) die het zwaar hebben in deze lastige coronatijd. Alle ondernemers die we gesproken hebben doen 

een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij Senzer. Helder Helmond 

begrijpt dat het een complexe opdracht is om in korte tijd 3.880 aanvragen af te handelen. We hebben de 

volgende vragen omtrent de Tozo-regeling: 

1) We krijgen de indruk dat er binnen Senzer per gemeente anders wordt omgegaan met de Tozo-
regeling. Zo zijn er brieven met verschillende inhoud opgestuurd vanuit hetzelfde Senzer. Ook blijkt 
dat ondernemers die later de Tozo-regeling hebben aangevraagd eerder een voorschot hebben 
gekregen dan collega-ondernemers die eerder deze regeling hebben aangevraagd. Klopt het dat er 
een verschil in aanpak is tussen de verschillende gemeentes? Zo ja, waar zit het verschil? Zo nee, is er 
een verklaring voor genoemde feiten? 
 

2) Het blijkt ook dat andere regio’s de Tozo-regeling anders aanpakken dan bij Senzer. Waarom kiest 
Senzer voor een 90% uitkering, in tegenstelling tot omliggende gemeentes die wel 100% uitkeren? 
 

3) Deelt het college onze mening dat het hanteren van een 90% regeling uiteindelijk alleen maar meer 
werk kost? 
 

4) Er is vertraging in het overboeken van de uitkeringen waardoor mogelijk een aantal ondernemers in de 
problemen komt. Ook constateren we dat er geen logica in het beleid is. Ondernemers hebben 
bijvoorbeeld voorschot 1 ontvangen en wachten meer dan 6 weken op het volgende voorschot. 
Ondernemers zitten daardoor in onzekerheid. Om hoeveel ondernemers gaat het die langer moeten 
wachten op hun voorschot? Welk beleid hanteert Senzer i.v.m. uitbetaling? Is het mogelijk een logisch 
beleid (iedere maand) te hanteren zodat ondernemers minder in onzekerheid verblijven? 
 

5) Sommige beroepsgroepen (horeca, kappers etc.) kunnen door de versoepelingen van het kabinet weer 
aan de slag terwijl andere beroepsgroepen (reis, binnensport etc.) nog steeds gebonden zijn aan de 
Tozo-regeling. Is het mogelijk om te werken met een prioritering per beroepsgroep? Zo nee, wat is de 
reden om hier niet voor te kiezen? 
 

6) Ook wordt de communicatie als verwarrend ervaren. Zoals gezegd worden er brieven met 
verschillende inhoud verstuurd. Daarnaast krijgen ondernemers steeds iemand anders als 
contactpersoon toegewezen. Is het mogelijk om ondernemers te koppelen aan een vast 
contactpersoon? Zo nee, wat is de reden om hier niet voor te kiezen? 
 

7) Het Rijk heeft de Tozo-regeling verlengd tot en met september. Tozo 2 gaat in na afloop van de huidige 
Tozo-regeling. Er is onduidelijkheid ontstaan wat dit precies inhoudt. Wat verstaat het college onder 
aflopen van Tozo 1? M.a.w kan Tozo 2 ook met terugwerkende kracht worden gekregen? 

 

Gezien de actualiteit van het onderwerp vragen we het college om de beantwoording zo spoedig mogelijk te 

voldoen.  

Met vriendelijk groet, 

 

Alexandra Koolen & Martijn Rieter 

Namens fractie Helder Helmond 


